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РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРА 
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Техническо описание 
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Регулаторът DC254 е съвременен микропроцесорен терморегулатор. Той има два 
входа (DC254М1 има един) , два изхода и възможност да регулира температурата на два 
независими обекта, както и температурата на пещ с една термодвойка и два нагревателя. 
Позволява въвеждането на програма за изменение на температурата на обектите в 
зависимост от броя на постъпилите импулси на тактовия вход или по време.  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
 

Захранващо напрежение/ Консумация       AС - 220 V/5 VA  
Вид на регулатора  ПИД или ON/OFF   
Мощностен  режим 
Автоматичен режим 
Индикация   LCD 2x16 
Входове  
  - за темодвойка тип К (NiCr-Ni)  1 или 2 бр. 
 - цифрови  3 бр. 
Ниво “0” на цифровите входовете  от 0 до 2 V 
Ниво “1” на цифровите входовете  от 5 до 30 V 
Минимален импулс на вход Z    25 µs 
Изход за управлвние на нагревател  2 бр 

   ШИМ или разпределен ШИМ,  N-P-N 
Товарна способност на изходите  0.5 А 
Максимално напрежение на изходите  30  V 
Дискрета на ШИМ-а   10 ms 
Релеен изход  1 или 2 бр.   NO, 10 A/220 V 
Настройваеми параметри: 
  
 - температура  от 0 до 1499.9 оС 
 - скорост на температурния преход  от 1 до 9999 оС/h 
 - коефициент на регулатора  от 0 до 99.99 %/ оС 
 - линейна зона  от 0 до 999 оС 
 - времеконстанта на интегриране   от 1 до 3999  s 
 - времеконстанта на диференциране   от 1 до 1000  s 
 - очаквана, максимална и минимална мощност  от 0 до 100.0 %  

- време на цикъла за регулиране   от 1 до 100 s 
- време на филтъра    от 1 до 100 s 
- брой импулси, секунди минути или часове в програмен режим   от 1 до 9999 
 

Енергонезависима памет 
Памет при изключване на захранването 
Температурен диапазон на работа и съхранение от 10 до 40оС 
Габарити  96 х 96 х 130 mm 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА 

 
Регулаторът на температура осигурява  ПИД закон на регулиране. Температурата 

се определят на базата на измереното напрежение на термодвойката и е коригирана с 
температурата на студените краища. Определената температура на обекта се сравнява със 
заданието, определя се грешката на регулиране и на базата на параметрите на регулатура 
се формира изходното въздействие в %, което във вид на ШИМ управлява напрежението 
на нагревателя, а от там и температурата на обекта. В режим “ПРОГРАМА” заданието и 
други параметри се променят в зависимост от броя на подадените тактови импулси или от 
изминалото време, с което може да се реализира програмно изменение на температурата. 
Предвиден е и втори изход- релеен, за всеки канал, който да прекъсва подаването на 
енергия към нагревателите при наличие на алармена ситуация. 

Уредът е оформен в стандартна кутия за монтаж на панел. Външният вид на 
лицевия панел е показан на фигура 1.  

Светодиод  REDY  свети, когато температурата се е установила на зададената 
стойност. 

Светодиод  ALARM  свети, когато има алармена ситуация и мига в режимите за 
настройка. 

Светодиод  OUT1  индицира подадената мощност на изход 1. 
Светодиод  OUT2  индицира подадената мощност на изход 2. 
 
 

 
 
 
 

фиг.1 
 
Управлението и настройката се извършва със 6 бутона. В зависимост от менюто, в 

което се намира те имат различни функции – виж Таблица 1. 
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       Таблица 1 

МЕНЮ 

Бутони ДИСПЛЕЙ НАСТРОЙКА 
SELECT, 

PROGRAM 
SETUP, 
CONFIG STEP 

 Смяна на канала 
(ако има втори) 

 Увеличава 
стойността 

- 
 Увеличава 
стойността 

Увеличава 
стойността 

 Смяна на канала 
(ако има втори) 

 Намалява 
стойността 

- 
 Намалява 
стойността 

Намалява 
стойността 

 
Следващ  екран  

Следващ  
параметър  

Следващ  екран  
Потвърждение 
Следващ  екран  

Потвърждение 
Следващ  екран  

 

Предишен  екран 
Предишен  
параметър 

Предишен  
екран 

Потвърждение 
Предишен  
екран 

Потвърждение 
Предишен  
екран 

 
Влизане в 

“НАСТРОЙКА” 

Потвърждение и 
връщане в 

“ДИСПЛЕЙ” 

Влизане в 
менюто, 
стъпката 

Потвърждение  Потвърждение  

ESC 
Излизане от 

екран 
“АЛАРМА” 

Отказ и връщане в 
“ДИСПЛЕЙ” 

Връщане в 
предишното 

меню 

Отказ от 
промяната 
Връщане в 
“SELECT “ 

Отказ от 
промяната 
Връщане в 

“PROGRAM “ 

+  
Влизане в 

“SELECT” 
- 

Връщане в 
предишното 

меню 

Връщане в 
“SELECT “ 

Връщане в 
“PROGRAM “ 

 + означава, че двата бутона се натискат едновременно 
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МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕГУЛАТОРА 

 
Уредът се монтира на панел в предварително пробит монтажен отвор с размери  91 

х 91 mm, като се закрепва с приложените стяги, които се слагат в предвидените за тях 
легла. 

Включването става към задния панел чрез разглобяеми клеми. Задният панел е 
дадена на черт. 2. 

 

 
 

Черт. 2 
 
Предназначението на клемите е: 
 TC-  – вход – минусов извод на термодвойката 
 TC+ –  вход – положителен  извод на термодвойката 
 

Z – вход - тактов вход за програмен режим – фаза Z на пускодер 
 Pr – вход -  влизане в програмен режим (1) 
 On – вход - включване на регулатора (1) 
 
 O1 – изход за първи нагревател – управление на SSR 
 O2 – изход за втори нагревател – управление на SSR 
 
 +12V - вътрешното изправено напрежение – максимална консумация – 

100mA 
 Maса – мaса на вътрешното изправено напрежение 
 

R1 – нормално отворен контакт на релето 
 C – общ извод на релето 
 
 ~220 V – захранване на прибора 
 
Желателно е контакта на релето да се използват за допълнителна защита от повреда 

на основните регулиращи елементи. При нормална работа контактите са затворени, а при 
аларма – отворени. 
Внимание:  
Работата с уреда да се извършва само от обучен персонал. 
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РЕЖИМИ НА РАБОТА И НАСТРОЙКА 
 

Терморегулаторът има три работни режима – ръчен, когато потдържа една 
зададена температура, автоматичен, когато се потдържат поредица зададени 
температури, които се сменят по програма в зависимост от броя на постъпилите тактови 
импулси или по време и трети – мощностен, в който подадената мощност към 
нагревателите се определя от оператора и не зависи от измерената температура. 

При всяко влизане в автоматичен режим (вход Pr=1) се започва от стъпка 1. 
При кратковременно спиране на тока се запомня текущата стъпка и при 

последващото включване уредът продължава от запомнената позиция. Ако спирането е за 
повече от 30 s то се чака намесата на оператор, като се запомня последната достигната 
стъпка. 

Основният дисплеен режим на уреда е “МОНИТОР”. В него уредът влиза при 
включване на захранване. От него може да се влезе в меню  “НАСТРОЙКА”, за 
задаването на исканата температура и в меню “SELECT”, от където се влиза във всички 
останали менюта за настройка. 

 
МЕНЮ  “МОНИТОР” 
 
В това меню могат да се видят измерената и зададената температура, напрежението 

на термодвойката и температурата на студените и краища както и подаваната мощност  
към нагревателите.  

При включването на захранването уредът влиза в това меню. Ако не е подадено 
разрешение за работа (вход On=1) на мястото на заданието се изписва STOP и не се 
подава напрежение към нагревателите.  Ако работата е разрешена уредът започва да 
работи със запомнените параметрите. 

След стартирането на работата в зависимост от това в кой от работните режими е 
уредът дисплея има следния вид. 

 
РЪЧЕН АВТОМАТИЧЕН МОЩНОСТ 

   

   

   

 
Отделните означения са: 
М1 - РЪЧЕН режим, канал 1 
1S12 - АВТОМАТИЧЕН режим, канал 1, стъпка 12  
Р1 - режим МОЩНОСТ, канал 1 
To= - температура на обекта – обновява се на всеки цикъл 
Ts= - зададена температура 
Uo= - напрежение на термодвойката– обновява се на всека секунда 
Ta= - температура на студените краища– обновява се на всека секунда 
P1= - мощност към нагревател 1– обновява се на всеки цикъл 
P2= - мощност към нагревател 2– обновява се на всеки цикъл 

1S12 To= 700.2oC 
4000 Ts= 700.2oC 

Р1   To= 700.2oC 
 P1= 23% P2= 23%  

М1   To= 700.2oC 
     Ts= 700.2oC 

М1   Uo=25.345mV 
     Ta= 22.3  oC 

1S12 Uo=25.345mV 
4000 Ta= 22.3  oC 
 

Р1   Uo=25.345mV 
     Ta= 22.3  oC 

М1   P1= 23.5 % 
     P2= 25.3 % 

1S12 P1= 23.5 % 
4000 P2= 25.3 % 
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4000    - брой тактови импулси ( или временни интервали) от влизането в 

програмен режим 
 
Мощностите Р1 и Р2 са в границите от 0 до 100 % от зададената в “CONFIG  

MODE” пределна мощност Pm. 
 
Влизането в режим МОЩНОСТ става от меню “SETUP”, а АВТОМАТИЧЕН 

или РЪЧЕН режим се определя от вход “Pr”. Навигацията с бутоните е дадена в Таблица 
1. От меню “МОНИТОР” може да се отиде в меню “НАСТРОЙКА” или меню 
“SELECT”. 

 
МЕНЮ “НАСТРОЙКА” 
 
Влизането в това меню става от меню “МОНИТОР” чрез натискане на       . 

Индикация за влизането е мигането на светодиод “Alarm” .  
В това меню може да се промени заданието за температура, както в ръчния режим 

за работа, така и в автоматичния – тогава се настройва температурата за съответната 
стъпка. Ако се работи в режим МОЩНОСТ се настройват мощностите на двата 
нагревателя. 

За запомнянето на новото задание и излизане от режима се натиска          .  
 
МЕНЮ “SELECT” 
 
Влизането в това меню става от меню “МОНИТОР” чрез едновременното 

натискане на бутони         и          . Индикация за влизането е мигането на светодиод 
“Alarm” .  

От това меню може да се отиде във всички останали менюта – параметри за 1 и 2 
канал (SETUP MODE 1 и 2 ), програма за 1 и 2 канал (PROGRAM MODE 1 и 2), 
конфигурация за двата канала (CONFIG  MODE 1 и 2), мониторен режим 
(MONITORING ) и калибровка (KALIBR. MODE ). За целта се стига до съответния екран 
с бутони          ,           и се потвърждава с            .        

Излизането от менюто e с едновременното натискане на бутони         и       или 
натискането на бутон ESC  или избирането на режим OPERATOR MODE .  

 
МЕНЮ “SETUP MODE” 
 
Влизането в това меню става от меню “SELECT” чрез натискане на бутон         , 

когато е избран “SETUP MODE 1” или   “SETUP MODE 2”. 
В този режим може да се задават параметрите за работа в ръчен режим и общите 

параметри (които не се настройват в меню “PROGRAM MODE ”) за съответния вход, 
регулатор или изход. 

Параметрите, които могат да се настройват са: 
 
- POW. MODE  - включване -ON /изключване -OFF  на режим  МОЩНОСТ; 
- TYPE – определяне вида на регулатора: ПИД – PID/ двупозиционен – ON/OFF; 
- Ts - темппературата, която трябва да се потдържа в ръчен режим в  оC; 
- Kp  - коефициентта на регулатора в %/ оC 
- PB - зоната на пропорционалност в  оC; 
- Ti - времеконстанта на интегриране на регулатора в s; 
- Td - времеконстанта на диференцирана на регулатора в s; 
- Po - очакваната мощност за първи или втори нагревател в % ; 
- Pl - минималната мощност за нагревателя в % ; 
- Ph - максималната мощност за нагревателя в % ; 
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- Tc - време на цикъла на регулатора в s; 
- Tf - време на филтъра на входните данни в s; 

- AL   - температура за задействане на аларменото реле в оC; 
- Ad -температурен интервал за анализ на изменението на температурата при Pl и Ph,  в  оC; 
- At - временен интервал за анализ на изменението на темппературата при Pl и Ph,  в s; 
- Rd - температурен интервал за анализ установяването на темппературата в  оC; 
- Rt - временен интервал за анализ установяването на темппературата в  в s; 
- Hp- хистерезис за изключване  при двупозиционен регулатора, в оC 

 
В режим МОЩНОСТ винаги се започва с мощност нула и операторът трябва да 

зададе необходимата мощност в меню “НАСТРОЙКА”. 
Темппературата (Ts) може да се настройва и в меню “НАСТРОЙКА”, но само ако 

регулаторът е в ръчен режим. 
Зоната на пропорционалност (PB) определя температурата (Ts-PB) , под  която 

интегралната и диференциалната съставка се нулират. 
При задаване на Ti=0 интегралната съставка се изключва. 
Зададените очаквани мощности (Po1, Po2) се използват за да се определи 

съотношението на мощностите подавани към двата нагревателя, когато регулаторът е с 
два изхода (задава се в “CONFIG MODE 1”) .  Po1 и Po2 са в границите от 0 до 100%. 

Мощността подавана към нагревателите се изчислява от регулатора по формулите: 
 
P1= 2* P * Po1/( Po1+ Po2)   P2= 2*P* Po2/( Po1+ Po2), 
 
където P е необходимата мощност определена от регулатора. 
 
Минималните мощности (Pl1, Pl2)  се задават в границите от 0 до 100% от 

зададената в “CONFIG  MODE” пределна мощност Pm. 
Максималните мощности (Ph1, Ph2)  се използват за ограничаване подаваната 

мощност към нагревателите. Те са в границите от 0 до 100% от зададената в “CONFIG  
MODE” пределна мощност Pm. 

Времето на филтъра на входните данни Tf не може да бъде по-голям от времето на 
цикъла Tc. За пълно филтриране на шумовете   Tf  трябва да е над 5 s. 

Температурата за задействане на аларменот.о реле AL определя температурата над 
която аларменото реле се изключва. В този случай се изключва и подаваната мощтност, а 
на екрана се подава съобщение за алармата. Включването на релето става след излизането 
от алармения екран с ESC. Ако условията за аларма не са отпаднали – тя пак ще се появи. 

Интервалът Ad определя, с колко градуса трябва да се повиши температурата за 
време At  , при подадена мощност Ph , за да не се подаде аларма за липса на нагряване. 
Респективно интервалът Ad определя с колко градуса трябва да се намали температурата 
за време At  , при подадена мощност нула (или Pl), за да не се подаде аларма за окъсен 
изпълнителен елемент. 

Интервалът Rt определя времето, за което ако температурата е непрекъснато в 
интервала Ts-Rd , Ts+Rd светва светодиода REDY. 

Всеки настроен екран се потвърждава с          или се преминава към следващия. За 
отказ от промените се натиска ESC  или едновременно на бутони         ,           и   се 
връщате към меню “SELECT”.  



 -9-
 
 
МЕНЮ “PROGRAM MODE” 
 
Влизането в това меню става от меню “SELECT” чрез натискане на бутон         , 

когато е избран “PROGRAM MODE ” 
В този режим може да се задават параметрите за работа в програмен режим. Първо 

се влиза в настройваемата стъпка чрез натискане на бутон         , когато тя е избрана. 
За всяка стъпка се насройва: 
“PROGRAM MODE 1 ” 
- cl  - броя на импулсите на вход Z или броя на временните интервали, при които 

завършва съответната стъпка. Дименсията на временните интервали се 
определя в “CONFIG MODE”  

- Ts - темппературата, която трябва да се потдържа на тази стъпка в оC; 
- Vr   - скоростта на прехода от старата температура към новата в оC/h; 
- Po - постоянната мощност за нагревател 1 в % 
- Pm1 - максималната мощност за нагревател 1 в % 
“PROGRAM MODE 2 ” 
- cl  - броя на импулсите на вход Z или броя на временните интервали, при които 

завършва съответната стъпка. Дименсията на временните интервали се 
определя в “CONFIG MODE”  

- PL1 - минималната мощност за нагревател 1 в % 
- Kp   - коефициент на пропорционалност на регулатор 1 в програмен режим 
- Po – не се използва 
- Pm2 - мощността на нагревател 2 в % 
 
 
Бройките cl са във възходящ ред. Ако исканите стъпките са по-малко от 

възможните, то за последната стъпка се задава cl със стойност по-малка от тази за 
предишната стъпка. Броя на допустимите стъпки се определя автоматично в зависимост от 
броя на задаваните параметри. 

Темппературата (Ts) може да се настройва и в меню “НАСТРОЙКА”, но само ако 
регулаторът е в програмен режим и само за текущата стъпка. 

Ако скоростта на прехода (Vr ) е без значение се задава  0 оC/h, при което заданието 
се променя скокообразно. 

Зададените очаквани мощности (Po1, Po2) се използват за да се определи 
съотношението на двете мощности за текущата стъпка, когато регулатора е с два изхода 
(задава се в “CONFIG MODE 1”) .  

 Всеки настроен екран се потвърждава с          или се преминава към следващия. За 
отказ от промените се натиска ESC или едновременно на бутони      ,         и се връщате 
към меню “PROGRAM MODE ”. По същия начин става и излизането от “PROGRAM 
MODE ” и връщането към меню “SELECT”.  

 
МЕНЮ “CONFIG MODE” 
 
В това меню се влиза с парола. Първонячално заложената парола е 0000. 
Влизането в това меню става от меню “SELECT” чрез натискане на бутон         , 

когато е избран “CONFIG MODE ”. Задава се паролата като с бутони        и        се местят 
разрядите, а с       и        се нагласява стойността. След задаване на паролата се натиска 
бутон         . 

В този режим може да се задава основната конфигурация на регулатор 1 
респективно регулатор 2. 

Параметрите, които могат да се настройват са: 
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- CONTR.  –  включване – Y /изключване – N на съответния 

контролер . Може да се изключва само втори контролер. Втори контролер може 
да се включи само ако броя на изходите в CONFIG MODE 1   е зададен на 1; 

- PROCESS – определя дали регулатора регулира температура – Т , или налягане 
– Р ; 

- RANGE – определя диапазона на измерване : При 0 – до 800 оС , при 1 – до  
1350 оС; 

- T ambient – включване - Y/изключване – N  на компенсацията на температурата 
студените краища; При включена компенсация към измерената температура на 
термодвойката се добавя температурата на студените краища, а при изключена 
– 20 оС; 

- TYPE PWM – тип на изходния широчинно-импулен сигнал. При D има 
разпределен ШИМ със стъпка 10 ms, а при  N – обикновен ШИМ с цикъл Tc. 

- PROG Kp – при Y -  Kp се настройва в “PROGRAM MODE ”, а при N – не се 
настройва; 

- PROG Po – при Y -  Po се настройва в “PROGRAM MODE ”, а при N – не се 
настройва; 

- OUTPUTS – определя броя на изходите – настройва се само за регулатор 1. При 
задаване на 1 регулатора има един изход, при 2 - два изхода , като 
разпределението между тях се определя от Po1, Po2. В този случай не може да 
има втори регулатор. 

- PROG SORS – определя по какво ще се сменят програмите. При р – по 
импулси на вход Z , при s – задаването е в секунди, при  m – в минути, при h – в 
часове. 

- Pm1 (Pm2) - пределни мощности за двата нагревателя в % ; 
- NEW PASSWORD – задаване на нова парола. 
 
Пределните мощности (Pm1, Pm2)  се използват за ограничаване подаваната 

мощност към нагревателите, когато те не са разчетени да поемат цялото захранващо 
напрежение. Те са в границите от 0 до 100%  от мощността, която би се отделила върху 
тях при прилагане на цялото захранващо напрежение (220 V). 

Всеки настроен екран се потвърждава с          и се преминава към следващия. За 
отказ от промените се натиска ESC или едновременно на бутони      ,         и се връщате 
към меню “SELECT”.  
 

МЕНЮ “MONITORING” 
 
Влизането в това меню става от меню “SELECT” чрез натискане на бутон         , 

когато е избран “MONITORING ” 
Това меню се използва за наблюдаване параметрите на регулатора в процеса на 

работа. На ектана се индикират трите съставки: пропорционална, интегрална и 
диференциална в проценти от сумата им. Освен това се индикира подадената мощност P1 
към първи нагревател. 

Излизането от този режим става  с натискане на  ESC. 
 
МЕНЮ “КАЛИБРОВКА” 
Това меню е служебно и в него се влиза само с парола. 
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МЕНЮ “АВТОПОДСТРОЙКА” 

 
Това меню е предназначено за определяне на началните  параметри на регулатора 

на температура в зависимост от обекта, който се загрява. 
Влизането в него става от меню “SELECT” чрез натискане на бутон            , когато 

е избран “ATUN. MODE 1” или “ATUN. MODE 2” за съответния регулатор. За старт на 
режима се избира YES и се потвърждава с       . На обекта се подава определената като Ph 
мощност. При достигане на температура около зададената Ts подаването на енергия се 
прекратява и след известно спадане на температурата се определят параметрите на 
регулатора, които се записват в съответните клетки и уредът връща в режима, от който е 
стартирана автоподстройкота. По време на автоподстройката мига светодиод “ALARM ”. 

При конфигутация един регулатор и два изхода се стартира  “ATUN. MODE 1”, 
като определената като Ph1 мощност се разпределя между двата нагревателя в 
съотношението определено от зададените Pо1  и Pо2. 

За по-точното определяне параметрите на обекта е желателно автоподстроката да 
се извършва на студен обект, като за Ts се избира температура близка до работната. Ts 
трябва да е поне с 100оС по-висока от температурата при стартирането на режима. 
Мощността Ph трябва да осигурява по възможност достигането на температура (в 
теоретичен план) от 1,5 до 5 пъти работната. 

Настроените параметри на регулатора могат да се донастроят чрез проследяване на 
реалния преходен процес.  

Ако се знаят параметрите на обекта то следващия раздел дава насоки за определяне 
параметрите на регулатора. 

 
ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИТЕ 

 
 

 
1. Избор на параметрите на ПИД регулатора 

 
Реализираният регулатор е от вида 
 

PWM= Kp*( Dt +1/Ti*∫Dt*dt + Td * d Dt/dt), 
 
където:   PWM е формирания изход в %. 
  Kp  – коефициент на регулатора в %/ оС. 
  Dt – разликата между зададената и измерена температура в оС. 
  Ti  – времеконстанта на интегриране в s. 
  Td – времеконстанта на диференциране в s. 

∫Dt*dt  - интеграл на грешката по времето 
d Dt/dt  - първа производна на грешката по времето 
 

 Параметрите Kp, Ti и Td  се определят от параметрите на обекта: 
 
   Ko - коефициент на обекта [оС/%] 
   To – времеконстанта на обекта [s] 
   τ    -  времезакъснение на обекта [s] 
 От тях се определят и останалите параметри. 
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Като първични се въвеждат параметри на регулатора изчислени по следните формули: 
 

ПАРАМЕТЪР 
При   Ko=25% , To=3300 s,  τ = 100 s, 
          Ts=700 оС, Ta=20 оС;  
          Pнагр.max=500W, Rнагр=100Ω 

Tc = 0.1* τ [s]; 10 
Tf = (0.5до1)*Tc [s]; 10 
Pm = 100*Pнагр.max[W]/(220[V]^2/Rнагр[Ω]) [%]   100 
Po1 = Po2 = 50 [%]; 50 
Pl1 = Pl2 = 0 [%]; 0 
Ph1 = Ph2 = 80 [%]; 80 
Ad =0.5*(Ts-Ta)* τ /To [оС]  ; 1 
At = 2* τ [s]; 200 
Rd = 1 [оС]  ; 1 
Rt = 2* τ [s]; 200 
Kp = 0.95*To/Ko/( τ+Tc) [%/оС]  ; 1.14 
PB = Ph / Kr [оС]  ; 87.7 
Ti = 2.4*( τ+Tc) [s]; 264 
Td = 0.4*( τ+Tc) [s]; 44 

 
 
 За донастройка на параметрите се проследява реалния преходен процес. 
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АЛАРМЕНИ СЪСТОЯНИЯ 
 
По време на работа регулаторът следи състоянието на термодвойката и 

нагревателите и при прекъсване или окъсяване подава сигнал за авария, като светва 
светодиод Alarm  , свири зумера и на дисплея се изписва съобщение за вида на алармата, а 
мощността подавана към нагревателите се нулира и се изключва аларменото реле. След 
натискане на ESC  се връща нормалния екран и отново започва анализа за аларми. 

 По същия начин се реагира, ако температурата надмине аларменото ниво AL .  
При спиране на тока при работа в автоматичен режим за време под 30 s работата на 

регулатора продължава от точката на прекъсването. Ако спирането е за повече от 30 s то 
светва светодиод Alarm  , свири зумера и се чака намесата на оператор, като се запомня 
последната достигната стъпка ако регулаторът е в автоматичен режим. Излизането става с 
ESC. 

 
Кодовете на алармите са: 
 

Код Канал Тип Възможни неизправности 

Alarm 1.1 1 
Прекъсната термодвойка - Прекъсната термодвойка 

Alarm 2.1 2 

Alarm 1.2 1 
Темпераурата е над диапазона 

- Избран е неправилен диапазон 
- Много висока температура Alarm 2.2 2 

Alarm 1.3 1 Темпераурата е над алармената 
(To>AL) 

- Окъсен управляващ елемент 
- Неправилно настроена алармена 
температура Alarm 2.3 2 

Alarm 1.4 1 
Темпераурата не се повишава 
(Dt<Ad за време At) 

- Прекъсна верига на 
нагревателите. 
- Окъсена термодвойка 
- Неправилно настроени 
параметри Ad и At 

Alarm 2.4 2 

Alarm 1.5 1 Темпераурата не намалява 
(Dt<Ad за време At) 

- Окъсен управляващ елемент 
- Неправилно настроени 
параметри Ad и At Alarm 2.5 2 

  
  

  
 
 

За контакти 

„ЕЛО” ЕТ 

Гр. София, ж.к. Лагера, бл. 19, вх.Б 

Тел. 02-952-37-65 

         02-952-65-35 

www.elo-bg.com 

elo@engineer.bg  
 


